
 (2طرح درس درمان بیماران با بی دندانی کامل )کامل نظری 

 single dentureموضوع درس: 

 پروتزهای دندانیگروه آموزشی: 

 دکتر حکیمه سیادتمدرس: 

 هدف کلی:  

 و قوانین مرتبط با آن single dentureانواع آشنایی دانشجویان با 
 

 اهداف ويژه:

 این جلسه:انتظار می رود فراگیران پس از گذراندن 

  انواعsingle denture .را بشناسند 
  قوانین مرتبط باsingle denture .را بدانند 
  نحوه رسیدگی به مشکالتsingle denture .را بدانند 
 طرح درمانهای دیگر را جهت ارائه به بیمار بشناسد. 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:
teacher center،  اجرای سخنرانی به صورتpower point و پرسش و پاسخ با دانشجویان 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 بله، به صورت کمک آموزشی و قرار دادن اسالیدهای کالس بر روی سامانه

 

 نحوه ارزشیابی:

  برگزاریquiz در انتهای کالس 
 امتحان کتبی چند گزینه ای یا تشریحی در پایان ترم 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5

 

 :نحوه محاسبه نمره کل
 دو سهم(  ) پنج نمره امتحان نهایی 
  دو نمرهquiz یک سهم() کالسی 
 .میانگین دو نمره باال بر اساس میزان سهم نمره نهایی می باشد 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 مطالب و اسالیدهای سر کالس 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients, Zarb, ch 10, 2013 

 Comlete Denture, Heartwell, ch 11, 2009 



 

 نحوه ارتباط با استاد:
 Site: www.drsiadat.com/ 

 

 E-mail: hsiadat@tums.ac.ir 

 Telegram: @hsiadat  

 Instagram: drsiadat  

http://www.drsiadat.com/
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